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Studiedag 6 december – Memo eerder 

Vanwege de studiedag van morgen, komt de Memo deze keer op woensdag. 

De kinderen zijn morgen vrij. 

Wij wensen iedereen een heel gezellig Sinterklaasfeest! 

 

Zichtbaarheid in het verkeer 

Aangezien met het verzetten van de klok de dagen korter zijn 

geworden, is het belangrijk om goed zichtbaar te zijn in het 

verkeer.  

Wist je dat je:  

- als je donkere kleding draagt, je pas vanaf 20 meter 

zichtbaar bent?  

- je met lichte kleding al vanaf 50 meter zichtbaar bent? 

- je met reflectie al vanaf 150 meter zichtbaar bent!?! 

Met andere woorden: zorg er dat je zichtbaar bent in het verkeer!  

In het kader van dit thema organiseren wij voor de groepen 1 tot en met 4 een heuse modeshow en wel op 

woensdag 12 december om 11.00 uur. Uw kind mag zich op deze dag zo zichtbaar mogelijk kleden voor onze 

‘catwalk’! Denk hierbij aan lichtjes, reflecterende en/of lichte kleding, etc. 

Wij zijn heel benieuwd! 

De groepen 5 tot en met 8 nemen op donderdagochtend 13 december allemaal hun fiets mee voor een 

lichtcontrole. Is de fiets lichtproef om veilig gebruikt te worden tijdens de donkere winterdagen? 
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Verkeersveiligheid 
Zoals u weet vraagt de verkeersveiligheid rondom de school de aandacht van ons allemaal. In de MR is dit met 

regelmaat onderwerp van gesprek en ook in de Memo komt het onderwerp van tijd tot tijd voorbij. Zoals in de 

memo al eerder vermeld is er reeds overleg met de wijkagent geweest en deze week zijn ook twee medewerkers 

van de gemeente langs geweest om de situatie te beoordelen. We hebben verschillende oplossingsrichtingen 

verkend, welke nu op gemeenteniveau besproken gaan worden. 

Wij gaan voor een veilige schoolomgeving, helpt u mee? 

Kerst op school 

Hoewel de Sint-festiviteiten nog in volle gang zijn, toch alvast een bericht 
over de kerstviering (omdat dit de laatste Memo is voordat het kerstfeest 
gevierd gaat worden): 
 
Op donderdag 20 december 2018 vindt de kerstviering plaats.  
In de ochtend zal er voor alle groepen een kerstviering in de Lucaskerk 
plaatsvinden.  
Met de medewerkster van de parochie hebben we overlegd over het aantal 
aanwezigen en helaas is er niet genoeg plaats om ook ouders en andere 
belangstellenden te ontvangen. Met alle kinderen en leerkrachten is de 
kerk gevuld. 

Zoals u al in een eerdere Memo heeft kunnen lezen zijn de leerlingen ’s 
middags om 14.15 uur uit.   
Zo heeft iedereen voldoende tijd om lekkere hapjes voor te bereiden en zichzelf feestelijk aan te kleden. 

’s Avonds wordt iedereen om 17.00u op het grote schoolplein verwacht. Hier is de gezamenlijke opening waarbij 
ook u van harte uitgenodigd bent. 
Aansluitend is er in de klassen voor de leerlingen een kerstdiner tot 18.30u.  

Nadere informatie over de kerstviering volgt nog.  

Vrijdag 21 december 2018 gaan de leerlingen alleen in de ochtend naar school. Om 12.00 uur begint de 
kerstvakantie. 

 

 

 

 

 

 


